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"Karabük Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş Yönergesi"nin Mevzuat 
Komisyonu Başkanlığından geldiği ekteki şekli ile kabulüne, 

Oy birliği ile karar verildi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



T.C. 

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 

ÖN LİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ 

Amaç 
MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, ön lisans ve lisans programlarına devam eden 
öğrencilerin Karabük Üniversitesindeki fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarının 
bünyesinde yer alan eşdeğer diploma programları arasında veya diğer yükseköğretim 
kurumlarından eşdeğer diploma programlarına yatay geçiş için esas alınan ilke ve kuralları 
belirlemektir. 

Kapsam 
MADDE 2 - (1) Bu yönerge, Karabük Üniversitesi ön lisans ve lisans programları arasında 
yapılan yatay geçişler ile bu programlara diğer yükseköğretim kurumlarının eşdeğer diploma 
programlarından yapılan yatay geçişlere ilişkin hükümleri kapsar. 

Dayanak 
MADDE 3 - (1) Bu yönerge, Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki 
Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması 
Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Genel Hükümler 
MADDE 4 - (1) Açık veya uzaktan öğretimden diğer açık veya uzaktan öğretim diploma 
programlarına yatay geçiş yapılabilir. 

(2) Birinci veya ikinci öğretim diploma programlarından açık veya uzaktan eğitim veren 
diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. 

(3) Başvurularla ilgili ön değerlendirmeyi, senatonun belirlemiş olduğu ilkeler çerçevesinde, 
ilgili yönetim kurulları tarafından oluşturulan komisyonlar yapar. Başvurular, adayların genel 
not ortalaması ve eğer varsa geçmek istediği programın ortak derslerindeki başarısı dikkate 
alınarak, değerlendirilir ve ayrılan kontenjana göre geçiş sağlanır. 

(4) Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez. 

(5) (Değişik: 12/02/2020 tarih ve 2020/03-9 sayılı Senato Kararı) Dörtlü veya yüzlü sisteme 
göre elde edilen başarı notlarının birbirine dönüştürülmesinde, Yükseköğretim Yürütme Kurulu 
tarafından belirlenen dönüştürme tabloları kullanılır. 

(6) Her bir diploma programına yatay geçiş için başvuran adayların değerlendirme sonuçları, 
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından İnternet sayfasında duyurulur. 

(7) Başarı şartını taşıyan yeterli sayıda adayın olması halinde kontenjan sayısı kadar yedek aday 
ilan edilir. Belirlenen kayıt süresi içinde asıl adaylardan başvuru yapılmaması halinde yedek 
adaylar kayda çağrılır. 

 

 

 



(8) İlgili komisyonlar öğrencinin daha önceki dönemlerde aldığı dersler ile yatay geçiş yaptığı 
programın derslerini dikkate alarak, öğrencinin hangi yarıyıla veya sınıfa intibak ettirileceğini tespit 
eder, varsa öğrencinin alması gereken ilave derslerden oluşan bir intibak programı ile muaf tutulması 
gereken dersleri belirler. 

(9) Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri ilan edilen tarihlerde ilgili birimler tarafından 
yapılır. 

(10) (Değişik: 12/02/2020 tarih ve 2020/03-9 sayılı Senato Kararı) Yatay geçiş yapan öğrencilerin yeni 
durumları, kayıt işlemi tamamlanıp, geçiş ve intibak işlemleri kesinleştikten sonra en geç 15 gün içinde 
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yükseköğretim öğrenci veri tabanına (YÖKSİS) işlenir. İlgili 
yılda/dönemde yatay geçiş başvurusu kabul edilerek kayıt yaptıran ancak eğitim-öğretim dönemi 
başlamadan önce yatay geçiş hakkından vazgeçen öğrencilerin yatay geçiş işlemleri iptal edilir. Bu 
öğrenciler yatay geçiş yapmış öğrenci kabul edilmez ve yatay geçiş başvurusu yaptıkları yükseköğretim 
kurumuna geri dönerler. Bu öğrenciler yatay geçiş kaydını iptal ettirdikleri yıl/dönemde başka bir 
yükseköğretim kurumuna yatay geçiş hakkı elde etmeleri durumunda yatay geçiş yapabilirler. Bu 
durumdaki öğrenciler de bu madde hükümlerine göre yükseköğretim öğrenci veri tabanına (YÖKSİS) 
işlenir. 

(11) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan ön lisans ve lisans programlarına yatay geçiş yapan 
öğrencilerden Karabük Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesinde belirtilen 
muafiyet şartlarını sağlayamayan öğrenciler zorunlu hazırlık sınıfında öğrenim görmek zorundadırlar. 

(12) (Değişik: 12/02/2020 tarih ve 2020/03-9 sayılı Senato Kararı) Kayıtlı oldukları yükseköğretim 
kurumunda stajlarını tamamlayan ancak değerlendirmesi yapılmadığından dolayı transkriptlerinde 
belirtilmeyen öğrencilerin Üniversitemize yatay geçiş yapması durumunda söz konusu staj dosyaları 
ilgili staj komisyonları tarafından değerlendirilir. 

Not Ortalamasına Göre Yatay Geçiş 

Madde 5 - (1) Farklı yükseköğretim kurumlarının eşdeğer diploma programları veya aynı 
yükseköğretim kurumu içindeki eşdeğer diploma programları arasında ancak önceden ilan edilen sayı 
ve geçiş şartları çerçevesinde ilan edilen süre içerisinde başvurmak şartıyla geçiş yapılabilir. 

(2) Eşdeğer düzeyde olup farklı programlar arasında yatay geçiş yapılabilmesi için, diploma programları 
arasında ders içeriklerinin en az % 80'inin aynı olduğunun ilgili yönetim kurulları tarafından kabul 
edilmesi gerekmektedir. 

(3) Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki 
yarıyılı ile lisans diploma programlarının son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz. 

(4) Başvuru yapılabilmesi için başarısız ve/veya alt yarıyıllardan alınmamış ders bulunmaması ve genel 
not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 olması gereklidir. 

(5) Aynı yükseköğretim kurumunda aynı diploma programlarında birinci öğretimden ikinci öğretime 
kontenjan sınırlaması olmaksızın yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programına 
geçiş yapan öğrenciler ikinci öğretim ücreti öderler. 

(6) Yükseköğretim kurumlarında ikinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay 
geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın 
ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan 
dahilinde yatay geçiş yapabilirler. 

 (7) Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin  



öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 (yüz) üzerinden 80 (seksen) veya 
üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin 
diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir. 

(8) Tıp Fakültesi yatay geçişlerinde adayın lisans yerleştirme sınavından almış olduğu puanın, lisans 
yerleştirme sınavı tam puanına oranının yüzdelik karşılığının %60'ı ile adayın transkriptte belirtilen 
başarı notunun %40'ının toplamı alınarak yatay geçişe esas puanı belirlenir. Transkriptinde belirtilen 
başarı puanının 100'lük sisteme dönüştürülmesi gereken durumlarda Yükseköğretim Kurulu not 
dönüşüm tablosu esas alınır. 

(9) Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde fakat farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci kabul 
eden eşdeğer diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin 
merkezi sınava girdiği yıl itibariyle geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde 
aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer 
üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır. 

(10) Yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma programlarına yatay geçişlerde diğer şartların yanı sıra 
yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır. 

(11) (Değişik: 12/02/2020 tarih ve 2020/03-9 sayılı Senato Kararı) Kurum içi yatay geçiş 
kontenjanları, ilgili diploma programının son dört yıla ait taban puanları ile yurt içindeki diğer 
üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanı, varsa kurum içi yatay geçiş için senato 
tarafından öngörülen ilave şartlarla birlikte, son başvurunun kabul edileceği günden en az 15 gün 
öncesinde kurumun İnternet sayfasında ilan edilir. ÖSYM sınavı ile yerleşen öğrencilerin kurum içi 
yatay geçiş işlemlerinde ÖSYM sınav sonuçları dikkate alınır, başkaca ulusal veya uluslararası diploma 
notu veya sınav sonuçları yerleştirmeye esas alınmaz. 

Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş 

MADDE 6 -(1) Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında 
Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik 
hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen uygulama ilkeleri çerçevesinde 
yürütülür. 

Yurt Dışından Yatay Geçiş 

MADDE 7 - (1) Üniversite senatosu tarafından yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından yapılacak 
yatay geçişler için kontenjan belirlenmesi halinde söz konusu kontenjanlar yurt içi yatay geçiş 
kontenjanları ile birlikte ilan edilir. 

(2) Yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından geçiş için kurumlar arası yatay geçiş başarı 
şartları aranır. 

(3) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte öğrencinin yatay geçiş yapmak istediği 
diploma programının ilgili sınıfına öğrenci kabulündeki taban puana sahip öğrenciler, yurt dışında 
yükseköğrenim gördüğü tüm derslerden başarı şartı aranmaksızın yatay geçiş başvurusu yapabilirler. Bu 
yolla başvuran öğrencilerin yatay geçiş başvurusu üniversite senatosu tarafından belirlenen esaslar 
çerçevesinde yurt dışı yatay geçiş kontenjanı kapsamı dışında değerlendirilir. 

(4) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte, yurt dışındaki aynı yükseköğretim 
kurumundan bir programın her bir sınıfına geçiş yapabilecek öğrenci sayısı o programın ilgili sınıfının 
yurt dışı kontenjanının yüzde 15'ini geçemez. Yüzde 15'in hesaplanmasında 1'in altındaki sayılar 1’e 
tamamlanır. Virgülden sonraki kısım 5'ten küçükse alttaki tam sayıya, 5 ve yukarısında ise bir üst tam 
sayıya tamamlanır. 

 



Özel Durumlar 

MADDE 8 -(1) Kamu kurum ve kuruluşlarında asli ve sürekli kamu hizmetlerinde görevlendirilenlerin, 
sürekli olarak bir başka yere atanmaları halinde, kendileri ile bakmakla yükümlü oldukları çocukları ve 
eşleri, eşdeğer diploma programının, son sınıf veya son iki yarıyılı dışında her sınıf veya yarıyılına 
eğitim- öğretim yılının başlamasından itibaren en geç bir ay içinde kayıtlı oldukları diploma programına 
girişteki merkezi yerleştirme puanları, geçmek istediği diploma programının yerleştikleri yıl itibariyle 
taban puanından daha yüksek olmak şartı ile kontenjan aranmaksızın nakledilebilirler. 

(2) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte öğrencinin anne veya babasının, devlet 
hizmetinde görevli ise görevinin sona ermesi sebebiyle Türkiye'ye dönmesi, işçi ise kesin dönüş yapması 
halinde, yabancı dil sınıfı hariç en az bir yıl okumuş ve yıl sonu sınavlarının tamamını başarı ile vermiş 
olması yatay geçiş başvurusu için yeterlidir. İlgili yönetim kurulları bu yolla başvuran öğrencileri yurt 
dışı yatay geçiş kontenjanı kapsamı dışında değerlendirir. 

(3) Türkiye'de hizmet görmekte olan yabancı diplomatların çocuklarının başvuruları, kontenjan şartı 
aranmaksızın Üniversite yönetim kurulu tarafından değerlendirilir. Başvurunun kabul edilmesi halinde 
her bir öğrenci için gerekli intibak programı hazırlanır. 

(4) Şiddet olayları ve insani kriz nedeniyle eğitim öğretimin sürdürülemez olduğu Yükseköğretim 
Kurulu tarafından tespit edilen ülkelerde öğrenim gören öğrenciler Yükseköğretim Kurulu tarafından 
belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yatay geçiş başvurusu yapabilirler. 

Yönergede Hüküm Bulunmayan Haller 

Madde 9- (Değişik: 12/02/2020 tarih ve 2020/03-9 sayılı Senato Kararı) (1) Bu Yönergede hüküm 
bulunmayan hallerde; "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar 
Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin 
Yönetmelik" ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

Yürürlük 

MADDE 10 - (1) Bu yönerge 2017-2018 Eğitim Öğretim yılı başında yürürlüğe girer. 

(2) 23/05/2016 tarih ve 2016/08-59 sayılı Senato Kararı ile kabul edilen "Karabük Üniversitesi Ön 
Lisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş Yönergesi" yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürütme 

MADDE 11-  (1) Bu yönergenin hükümlerini Karabük Üniversitesi Rektörü yürütür. 

 

 

 

*28/07/2017 tarih ve 2017/10-9 sayılı Üniversite Senato Kararı ile kabul edilmiştir. 

 


